
JOSEP LUÍS PASCUAL BENITO 

Les coves sepulcrals de l' Alberri (Cocentaina) 
El poblamentde la Vall Mitjana 

del riu d' Alcoi durant el III mil.lenari BC 

La intensa tasca de prospecció i treballs topografics que el CENTRE 
D'ESTUDIS CONTESTANS ha desenvolupat els darrers setze anys a la 
Serra de l' Alberri, i la cessió de varies col.leccions particular s per a la creació 
del Museu Arqueologic de Cocentaina, fa que disposem en l'actualitat d'un 
interessant corpus de material arqueologic perteneixent a aixovars de co-· 

o ves sepulcrals deIs grups humans que durant el tercer mil.lenari abans de 
la nostra Era poblaven la vall mitjana del riu d' Alcoi o Serpis. 

La Serra de l' Alberri, terme municipal de Cocentaina, és l'aliniació més 
oriental de la Serra de Mariola, massís que tanca per l'oest la depresió per 
on discorreix la conca mitjana del riu d' Alcoi. Es tracta d'una abrupta ele
vació formada per roques calcaries grisenques que s'hi tornen negres prop 
de la cim, moti u pel que també es coneix en la comarca com a "Pie Ne
'gre" (Fig. 1) 

Tenim constatada l'existencia en les vessants de l' Alberri de quasi una 
vintena de cavitats d' origen karstic, nou de les quals, situades en un espai 
de poc més d'un quilometre entre els 800 i els 900 me1res sobre el nivell 
del mar, contenien el material arqueologic que ací estudiem (Fig. 2). 

Són coves d'escases dimensions, entre els 2 i els 19 metres de mínim i 
maxim recorregut, quasi sempre amb petites entrades i un desenvolupa
ment tubular. 
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Fig . 1: Part de la Can ca alta i mitjana del riu d'Alcoi. Numerades de 1'1-3 i 4-9 les caves 
d'enterrament. Els punts senyalen els llacs d'habitat amb estructures; les "x" les 
traballes saltes. 
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Fig. 2: Localització de les coves d'enterrament: 1: Aranyes. 2: Racó Tancat. 3: Tancada. 
4: Llidoner. 5: Balconet (o Fosca). 6: Conill. 7: Pou. 8: Paella. 9: Negre. 

La proximitat d'aquests jaciments a la penya on s'assenta el Castell 
de Cocentaina, alimenta per molt temps la creencia popular de que en 
eixes covetes amagaven els "moros" els seus tresors, una de les causes 
per les que hi han estat avidam'ent remogudes. 

Un primer apartat el dedicaren a l'estudi deIs materials, indicant la 
seva procedencia i localització actual i ometent la descripció deIs jaci
ments a l'acompanyar al text la planimetria deIs mateixos. 

En segon lloc tractarem de valorar-los en el seu contex cronocultu
ral i de veure les relaeions amb els llocs d'habitació. 

Les coordenades indicades al principi de cada jaciment, corresponen 
als quatre quarts de la fulla 821 (Alcoi) de la Cartografia milit~r d'Es
panya, edició 1955. 

Al final de la descripció de cada pec;a, s'hi senyalen les mides en 
milímetres, indicant l'altura, l'amplaria i gruixaria respectivament. EIs 
números tancats entre parentesi indiquen la figura i l'ordre dins d'ella 
de cada pec;a 1• 

1 Els dibuixos de la indústria lítica en sílex, exceptuant-hi els de la figura 19, han estat realitzats 
per Eduard Faus Tero\. 
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Fig. 3: Cava de les Aranyes . 

1.- ELS JACIMENTS: 

1.- COV A DE LES ARANYES (Fig. 3) 
38° 44' 15" N. i 3° 12' 50" E. 
L'any 1973 s'excava uns 30 cm. de sediment, trobant-se en l'actualitat 

els materials arqueologics dipositats en el C.E.C.: 
SíJex: 
- Punta de fletxa d'aletes i peduncle. Retoc pla, bifacial i cobrent. 25 x 18 x 3. (4, 1). 
- Truncadura recta sobre fulla fragmentada . Vora dreta amb retoc simple i continuo 22 x 19 x 6. (4, 2). 
- Id. 26 x 14 x 3. (4, 3) . 

Pedra: 

- Gra de collar cilíndric de pedra polida blanca. Perforació bitroncoconica. 7 x 6 . (4, 4). 
Os treballat : 

- Possible manec. Canya d'os amb l'epífisi molt corroi"da que presenta facetes de poliment. 92 x 
. 21 x 18. (4, 6). 

Petxina: 

- Glicymeris gaditanus amb el natis perforat (4, 7). 

- Varis fragments de valva de Glicymeris gaditanus. 
- 3 Dentalium (4, 8) . 

- 5 fragments de valva de Mitylus edulis . 
Metall : 

- Gra de collar bitroncoconic (coure ?). Perforació cilíndrica . 0,90 gr. 7 x 5. (4, 5) 

Ceramica: 
- Fragment de vora de tendencia semiesferica. (4, 9). 
- Fragments de vora i cos d'un vas semiesferic. (4, 10). 
- Fragment de vara d'un vas de tendencia tancada. (4 , 11). 
- Fragment de vora amb una incisió paral.lela alllavi, potser producte del tractament de la superfí-

cie allisada. (4, 12) . 
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Fig. 4: Aranyes: 1-3: sílex. 4: pedra. 5: metall. 7-8: petxina. 6: os. 9-12: ceramica. (1-6: 
tamany natural. 9-12: segons escala). 
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- 2 fragments de vora i 30 fragments atípics de grossors entre els 3 i els 10 mm. Pastes grisenques 
amb escas desengrassant de petit tamany. Superficies allisades, marrons i rogenques. Hi ha frag
ments d'almenys tres vasos. 

Restes humans: 

- 2 peces dentaries perteneixents a un individu adult. 

- 2 femurs. 

- 15 fragments d'ossos llargs. 

Fig. 5: Cava del Racó Tancat. 

2.- COV A DEL RACó TANCAT (Fig. 5) 

38° 44' lO" N. i 3° 12' 55" E. 

Al 

El jaciment fou objecte d'excavacions clandestines a principi deIs anys 
setanta, formant-se per eixe motiu la plataforma de terra que hi ha davant 
de la cova, on membres del C.E.C trobarem algunes peces arqueologiques. 
Actualment només hi ha sedimentació en una gatera circular d 'un metre 
de diametre, situada sota l'entrada i que, potser continue fins a una petita 
entrada triangular taponada que dista cinc metres de l'entrada actual de 
la cova. 

Al centre de la cavitat, excavat en la colada que cobreix quasi tota la 
superfície, hi ha un morter quadrat en la boca (40 per 40 cm.) i circular 
al fons amb 30 cm. de diametre. Aquests tipus de morters són freqüents 
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per les coves de la zona i, segons notícies verbals, estaven destinats a la 
fabricació de pólvora. 

El material arqueologic s'hi conserva actualmente al C.E.C.: 
Sílex: 

- Punta de flexta foliacia. Retoc pla, bifacial, invasor total en una cara i parcial en I'altra. 40 x 
16 x 4. (6, 1). 

- Punta de fletxa romboidal. Retoc pla, bifacial, invasor total en una cara i lateral en I'altra. 39 
x 19 x 8. (6, 2) 

- Id . amb les vores superiors dentades. Retoc pla, bifacial i cobrent. 36 x 17 x 6. (6, 3) 
- Punta de fletxa romboidal amb munyons laterals poc marcats. Sílex tabular . Retoc pla, bifacial 

total. 43 x 21 x 5 (6, 4). 

-" Id. Sobre fulla. Retoc pla, bifacial, invasor total en cara superior i marginal en la inferior. 32 
x 18 x 4. (6, 5). 

- Id . Sobre fulla . Retoc pla, bifacial, invasor en cara superior i lateral contínu en la inferior. 48 
x 19 x 5 . (6, 6) . 

- Id, amb les vores superiors dentades. Sílex tabular. Retoc pla, bifacial, continuo 33 x 18 x 3. (6, 7). 
- Punta de fletxa pedunculada. Retoc pla, bifacial i cobrent. 46 x 17 x 4. (6, 8). 
- Id. id. 35 x 23 x 4. (6, 9). 

- Id. amb les vores superiors dentades. Retoc pla, bifacial, invasor total en una cara i parcial en 
I'altra. 41 x 18 x 5. (6, 10). 

- Punta de fletxa pedunculada. Retoc pla, bifacial, invasor en una cara i lateral continu en I'altra. 
26 x 22 x 5. (6, 11). 

- Raspador simple en musell sobre asc1a atípica de segón ordre. 16 x 20 x 5. (6, 12). 
- Dent de falr,: sobre asc1a. Patina de sega en la vora dentada. 20 x 16 x 5. (7, 1). 
- Id. Presenta dos cops de burí en la vora oposta a la dentada. 25 x 15 x 6. (7, 2). 

- Truncadura simple sobre fulla . Retoc continu, directe, sobreelevat bilateral. 43 x 14 x 6. (7, 3). 
- 3 Fulletes amb senyals d'utilització: 43 x 10 x 3. (7, 4); 33 x 12 x 3. (7, 8) i 28 x 11 x 2 (7,9). 
- Fulla amb senyals d'utilització i patina de sega en vora dreta. 43 x 13 x 4. (7, 5). 
- Asc1a laminar amb retoc directe, marginal en les dues vores. 31 x 22 x 6. (7, 6). 
- Fulla. Fragment medial. Senyal d'ús en una vora. 35 x 15 x 3. (7, 7). 
- Asc1a amb mossa retocada en vora esquerra i retoc invers, simple en la dreta. 17 x 12 x 4. (7: 10). 
- 14 asc1es. 
Pedra 

- Aixola de pedra polida. Color blanquinós ribetetjat en verd i groc. 37 x 23 x 12. (7: 11). 

- Gra de collar bitroncoconic. Perforació bitroncoconica. 14 x 7. (7: 12). 
Os: 

- Agulles de cap diferenciat cilíndrico 3 fragments distals. A un d'ells s'uneixen quatre fragments 
medials de cos medint 139 mm. (8 : 1, 2 i 3). 

- 7 fragments medials d'agulles de cos cilíndrico (8: 4, 5, 6 i 7) . 
- 3 fragments proximals d'agulles de cos cilíndric (8: 8, 9 i 10). 
- 3 fragments medials d'agulla o espatula. Secció planoconvexa, aplanades amb vores redondeja-

des o bisellades. (8: 11, 12 i 13). 
- Fragment proximal d'espatula molt polimentada. (8: 14). 
- Agulla de secció planoconvexa que conserva part de I'epífisi . 96 x 8 x 3. (8: 15). 
- Penjoll acanalat. Secció del cos circular j del cap perforat rectangular. 22 x 4. (9: 1). 
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Fig. 7: Racó Tancat: 1-10: sílex. 11-12: pedra polida. (Tamany natural). 
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- PenjoJl acanalat. Meitat longitudinal. 25 x 5. (9: 2). 

- Penjoll acanalat. Fragment de cap i coso Secció circular. (9: 3). 
- Cap móvil d'aguJla amb decoració acanalada. Altura: 10,5 mm. Oiametre: 11 mm. (9: 4). 

- 7 penjoJls de base abultada realitzats sobre dents. (9 : 6-12). 

- Part proximal de costeJla de caprit amb set incisions paral.leles en una cara. 

Petxina: 
- PenjoJl sub triangular amb la perforació próxima a I'extrem apuntat, realitzat sobre retaJl de pec

ten. 23 x 11 x 2. (9: 5). 
Fusta: 

- Pe9a amb un extrem apuntat i secció de tendencia lenticular. Fortament alterat, sobre tot en la 
part central d'una cara, on ha perdut part de la materia. 147 x 24 x 12. (9: 13). 

- AguJla amb el cap decorat per diverses acanaladures que deixen cosos bitroncocónics. Secció cir-
cular. 66 x 7 . (9: 14) . 

Cenlmica: 
- Fragment de vora de tendencia tancada. Pasta amb poc desengrassant. Superfície descuidada. 

- Fragment de vora i cos d'un vas globular. Pasta amb abundant desengrassant que en ocasions 
ix a la superfície allisada. Diametre boca: 20 ctm. (9: 15). 

- 36 fragments atípics de ceramica Jlisa. 
Restes humans: 
- 142 peces dentaries, tres d'eJles cremades, corresponents a un mínim de 34 individus, deIs que 

27 són adults i 7 menors de deu anys. O'especial interés resulta un primer premolar inferior esque
rre, que presenta en el canal radicular un orifici circular que deixa veure la cavitat pul par. Obser
vat pel micro seó pi i en radiografia, es poden veure algunes línies moJt fines, perpendiculars a I'orifici, 
que podrien ser el resultat deis moviments d'entrada i exida d'un perforador 2. 

- Fragment distal esquerre de mandíbula amb dos molars. 

- 3 fragments medials de mandíbula, dos d'eJls cremats. 
- Meitat dreta de mandíbula amb quatre peces dentaries. 
- Fragment esquerre de mandíbula. 
- 5 fragments d'ossos Jlargs. 
Altres materials: 
- Fragment de sigil.lata O, decorat amb motius de plomes d'au. 

- Un clau de ferro i alguns fragments de plom. 

2 B. CLOQUELL: "Dos nuevos casos de alteraciones artificiales en piezas dentarias eneolíticas". Ac
tas del IV Congreso Español de Antropologia Biológica. Barcelona, 1985, pp. 417-423 . 
A BLAI CLOQUELL RODRIGO devem la determinació del número mínim d'individus inhumats en 
les coves de L' Alberri 
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Figo 8: Racó Tancat: os . (tamany natural) o 
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Fig. 9: Racó Tancat: 1-4: os . 5: petxina. 6-12: dents perforades. 13-14: fusta. 15: cerami
ca. (1-14: tamany natural. 15: segons escala) . 
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Fig. 10: Cava Tancada. 

3.- COV A TANCADA (Fig. 10) 
38.0 44' 12" N. i 3° 12' 53" E. 

121 

Excavada en 1973, el materials que ací estudiem s'hi traben dipasitats 
en el e.E.e.: 

Sílex: 

- Punta de fletxa fragmentada. Retac pla i bifacial, cabrent en una cara i lateral en l'altra: (11: 1). 

- Truncadura oblíqua sobre fulla retocada. 43 x 16 x 5. (11: 2) . 

- Fulleta. Fragment medial. 22 x 7 x 2. (11 : 3). 

- Nucli piramidal amb un sol pla de percussío. (11: 4). 

- Nucli informe. (11: 5). 

Os: 

- Penjoll acanalat. Meitat longitudinal. Secció oval. Llarg: 32 mm. (11: 6) . 

Fusta: 

- Gra de collar de secció bitroncoconica. 9 x 6 (11: 7). 

Cenlmica: 

- 4 Fragments de vora i cos d'un vas de tendencia globular. DÜlmetre boca 14 cm. (11: 9). 

- 2 fragments de vora d'un vas de parets obertes. (11, 8). 

- 5 fragments de vora i 21 fragments atípics de ceramica llisa a ma. Pasta amb abundant desengras-
sant i superficies allisades. Almenys, hi ha restes de tres vasos. 

Restes humaos: 

- 1 peces dentaries corresponents a dos individus adults. 

Altres materials: 

- Semiesfera metal.lica (coure o bronce) amb una perforació en el centre. 25 x 12. 5,80 gr. 
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Fig . 11: Tancada: 1-5: sílex. 6: os. 7: fusta. 8-9: ceramica. (1-7: tamany natural. 8-9: se

gons escala). 
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B 

Fig. 12: Cova del Llidoner. 

4.- COY A DEL LLIDONER 
38° 44' 38" N. i 3° 13' 30" E. 
Fou objecte d'excavacions pels anys seixanta. Posteriorment, membres 

del C.E.C. efectuaren alguns prospeccions per la zona, trobant alguns ma
terials en la mateixa cova i pels seus voltants. 

EIs materials que ací descrivim es troben en l'actualitat en el C.E.C.: 
Sílex: 
- 2 puntes de fletxa foW\cies. 45 x 18 x 5. (13: 1) i 26 x 11 x 4. (13: 5). 
- 2 puntes de fletxa foliacies amb munyons lateral s poc marcats. 44 x 13 x 4. (13: 3), i 35 x 13 x 

4 . (13: 4) . 

- Punta de fletxa romboIdal. 36 x 24 x 5. (13: 2). 
- Punta de fletxa pedunculada . 35 x 18 x 6. (13: 6) . 
- 2 puntes de fletxa cruciformes: 34 x 22 x 6 (13: 7) i 25 x 14 x 5 (13: 8) 
Totes les puntes de fletxa ténen retoc pla, bifacial i cobrent. 
- Raspador simple sobre ascla. Retoc mixte en vora dreta, pla en cara dorsal i simple en la ventral. 

50 x 32 x 11 . (13: 9). 

- Ascla laminar amb la vora esquerra denticulada. 54 x 29 x 7. (13: 10). 
- 2 dents de fale,: sobre ascla . 22 x 20 x 4 (13 : 11) i 22 x 14 x 4 (13: 12) . 
- Fulla. Fragment distal. Retocs marginals mixtes en les dues vores . 57 x 16 x 4 (14: 1) 
- Ascla . Retocs marginals en vora dreta. 57 x 16 x 7 (14: 2) . 
- 5 ascles. 
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Fig. 13: Llidoner: sílex. (Tamany nat ural) . 
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Ambre: 

- Gra de collar o penjoll de forma el.líptica irregular amb perforació central. Secció quadrada. 28 
x 14 x 15. (14: 3). 

Petxina: 
- Lúria lúrida (14: 5). 

- Indeterminada (14: 6). 

Ceramica: 

- Fusaiola. Superfície poc cuidada i pasta amb escas desengrassant de petit tamany. 30 x 12. (14: 4). 

- Fragment de vora d'un vas de parets rectes, lleugerament obert. Pasta amb abundant desengras-
sant. Superfície allisada . Diametre boca: 190 mm . (14: 8). 

- 2 frag . de vora i cos d'una escudella. Pasta amb abundant desengrassant que en ocasions ix per 
la superfície, allisada. Diametre boca: 120 mm. (15: 3). 

- Frag. de vora d'un vas globular amb coll curt exvasat. Pasta cuidada. Superfície allisada . Diame
tre boca: 190 mm. (14: 7). 

- Frag. de vara d'un colllleugerament exvasat. Pasta amb desengrassant de petit tamany . Superfí
cie allisada. Diametre boca: 87 mm. (15: 1). 

- Frag. de vora d'un gran vas globular amb coll curt. Pasta amb desengrassant que en ocasions 
ix per la superfície. Diametre boca: 420 mm. (14: 9). 

- 'Frag. de cos amb ansa anular, possiblement vertical, de secció ovalada. Pasta amb abundant de
sengrassant que ix en punts de la superfície, allisada. (15: 7). 

- Frag . de vora amb elllavi arrodonit, amb dos mamellons conics junts i paral.lels a la vora . Pasta 
amb abundant desengrassant. Superfície allisada. (15: 2). 

- Frag. de cos i coll amb llegüeta horitzontal. Pasta amb abundant desengrassant. Superfície allisa
da . Diametre a l'altura de la llengüeta: 150 mm. (15: 5). 

- Fragment de vora exvasada amb elllavi formant una petita ala plana. (15: 6). 

- 5 frag. de vora i cos d'una escudella. Pasta amb abundant desengrassant que ix en punts de la 
superfície, allisada. (15: 4). 

- Fragment carenat. Pasta ciudada. Superfície allisada. (15: 9). 

- 10 frag. de vora de vasos globulars, de parets rectes, exvasats, hemisferics i indeterminats. (15: 
10-12). 

- Un centenar de fragments atípics de ceramica llisa, alguns amb la superfície espatulada. 

Restes humans: 

- Una pe¡;a dentaria perteneixent a un individu adult. 

Altres materials: 

- 2 fragments atípics de ceramica iberica. 

- Fragment de vora de sigil.lata A Tardana. 

- Frag . medial de lacrimatori de vidre. 

- Anell i fragment de cinta de bronze amb dues perforacions. 

- 4 monedes AE Il, una de les quals és de l'Emperador Gratinia (367-383) i dues d'Honori (393-424). 

- Frag . atípic de ceramica a torn vernissada en color verd ciar. Medieval. 

- 7 fragment atípics de cera mica a torn o 
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Fig. 15: Llidoner: ceramica. (Tamany segons escala). 
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Fig. 16: Cava del Balcanet. 

5.- COV A DEL BALCONET 

38° 44' 47" N. i 3° 13' 43" E. 

2m 
~ 

També es coneix aquesta cavitat amb el nom de Coveta Fosca de l' AI
berri. Donada la facil accecibilitat a la mateixa, ha estat mol freqüentada 
per excursionistes de la zona. Coneguda fa temps com a jaciment eneolí
tit 3, tenim noticies de que un advocat i excursionista contesta reuní una 
col.lecció de material arqueologic procedent d'aquesta cova, que no ens 
ha estat possible localitzar. 

Altra referencia la trobem al diari del Centre Excursionista d' Alcoi que 
es conserva en el Museu Arqueologic d' Alcoi. Membres del mencionat cen
tre, el 4 de maig de 1967 no trobaren res després de "5 hores de treballs" 
i senyalaven les contínues remocions que havia patit el jaciment. 

El material que ací presentem conservat a Cocentaina, prové de l'exca
vació de la coveta inferior que realizaren uns aficcionats locals, així com 
d'algunes prospeccions de membres del C.E.C. 

3 C. VISEDO: "Un enterrament prehistóric al Barranc del Cinc (Alcoi)". Trabajos Varios del Servi
cio de Investigación Prehistórica de Valencia, n. o 4, Valencia, 1937. 
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Materials dipositats al C.E. c.: 
Sílex: 
- Punta de flexta foliacia, sobre fulla. Retoc pla, bifacial contínu. 39 x 15 x 4. (17: 1). 

- Id. amb munyons laterals. Retoc 'pla, invasor total en una cara i lateral en la inferior. 37 x 15 
x 4. (17: 2). 

- Punta de fletxa romboIdal, sobre fulla. Retoc pla, invasor total en cara superior i lateral total 
en la inferior. 33 x 15 x 4. (17: 3). 

- Id. amb vores superiors dentades. Retoc pla, invasor total en cara superior i invasor parcial en 
la i~\erior. 29 x 14 x 4. (17: 4). 

- Punta de fletxa asimetrica sobre fulla. Retoc pla i bifacial en tres de les quatre vores. 31 x 17 
x 3. (17: 5). 

- Punta de fletxa romboIdal amb munyons laterals. Retoc pla, bifacial i cobrent. 29 x 12 x 4. (17: 6). 

- Trapezi asimetric amb les vores concaves. 21 x 14 x 3. (17: 7). 

- Fulleta amb retoc abrupte en vora esquerra i senyals d'ús en la dreta. 26 x 7 x 3. (17: 8). 
- Dent de fah;: . Patina de sega en la vora dentada. 23 x 18 x 7. (17: 9). 

- Dent de fal~. Patina de sega en la vora dentada. Retoc pla, invasor un una vora. 23 x 18 x 7. (17: 10). 

- Dent de fal~. Patina de sega en vora dentada. Retoc bifacial i cobrent en la vora oposta a la denta-
da. 20 x 14 x 6. (17: 11). 

- Dent de fal~. Retoc bifacial en el dorso 18 x 18 x 6. (17: 12). 

- Fulla amb senyals d'ús. 24 x 13 x 4. (17: 13). 
- Ascla retocada. Retoc directe, marginal en vora dreta. 40 x 19 x 9. (17: 14). 

- Fulleta amb mossa. 23 x 10 x 3. (17: 15). 

- Fulleta amb senyals d'ús. 21 x 7 x 2. (17: 16). 

- 2 fragments medials de fulla . (18: 1 i 3). 

- 7 ascles (17: 17 i 18: 2). 

- 2 restes de nuclis globulosos. 
Pedra. 
- Aixola. Pedra polida verda. Presenta desgast en el taló i senyals d'enmanegament. 31 x 37 xII. 

(18: 4). 

- Ora de collar d'esteatita. Forma bitroncoconica. 7 x 5. (18: 6). 

- Ora de collar discoIdal d'esteatita. 6 x 2. (18: 7). 

- Ora de collar bitroncoconica de pedra gris. 9 x 5. (18: 8). 
- 43 grans de collar discoldals, blancs i grisos, d'entre 3 i 6 mm. de diametre i 1 i 3 mm. d'amplaria. 

(18: 9). 

Petxina: 
- Penjoll allargat de secció rectangular, amb l'extrem de la perforació apuntat. (18: 10). 

- Penjoll allargat fragmentat per la perforació . Secció triangular. (18: 11). 

- Penjoll ovalat de secció aplanada, fragmentat per la perforació. (18: 12). 
- 14 Trivia europea perforades. (18: 13). 

- 18 Conus mediterraneus perforats (18: 14). 
- Fragment de petxina bivalva amb senyals de poliment en una cara. Potser siga un fragment de 
bra~alet. (18: 15). 

- Venerupis decussata fragmentada. (18: 16). 

- Retall de pecten . (18: 17). 
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Fig . 18 : Balconet: 1-3: sílex. 4: pedra polida. 5: ceramica. 6-9: pedra . 10-17 : petxina . 18 : 
metall. (Tamany natural). 
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Metall: 

- Punxó biapuntat. Secció quadrada en tot el cos excepte en un extrem on és redona. 48 x 2 x 2. 
1,30 gr. (18: 18). 

Cenlmica: 

- Fusaiola. Superfície allisada. Secció bitroncoconica. 29 x 17. (18: 5). 

- 8 fragments de vora. Pasta amb abundant desengrassant. Superfície allisada. 

Restes humans: 

- Una pe~a dentaria perteneixent a un individu adult. 

Altres materials: 

- dos fragments de ceramica iberica. 

- fragment d'ansa de ceramica medieval. 

- un clau de ferro. 

Materials dipositats al Museu A,rqueologic d' Alcoi 4: 

Sílex: 

- (6392) Fulla amb retocs directes, simples, discontinus en les dues vores. 68 x 14 x 5. (19: 1). 

- (6391) Truncadura sobre fuIla retocada. Retoc directe, simple, continu en les dues vores. 32 x 21 
x 3. (19: 2). 

- (6393) Ascla amb retoc invers, simple contínu en vora distal. 23 x 28 x 6. (19: 3). 

- (6393-2) Ascla. 

- Fulla. Fragment medial. 

Pedra: 

- (6394) Ora de collar discoIdal de pedra blanca. 5 x 2. (19: 4). 

Petxina: 

- (6395/ 1, 2, 3) Tres Olicymeris gaditanus amb el natis perforat. (19: 5). 
Ceramica: 

- (6388) Fragment de coll i coso Triangles incisos farcits de punts impresos. Pasta negra amb abun
dant desengrassant que ix en punts de la superfície. (19: 6). 

- (6389) Fragment de vas globular. Decoración incisa: tres línies prop i paral.leles a la vora a les 
que s'uneixen triangles ratllats. Més avall es veu el que sembla el vértex d'altre triangle com els 
superiors, amb els que forma una banda llisa en zig-zag. (19: 7). 

- (6390) Fragment atípic o Decoració incisa: línies paral.leles. (19: 8). 

Restes humans: 

- 2 peces dentaries, un fragment de crani i altre d'os llarg. 

4 El número entre parentesi indicat al principi de cada pe~a, corres pon al número d'inventari del 
Museu Arqueologic Municipal d'A1coi. 
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Fig. 20: Cava del Canill. 

6.- COV A DEL CONILL (Fig. 20). 
38° 44' 50" N. i 3° 13' 50" E. 

A' 

cJJc. 
B' 

A' 

EIs materials que ací descrivim, procedeixen de diverses prospeccions 
efectuades per membres del C.E.C. pels anys setanta, epoca en que la se
dimentació de la cova estava molt remoguda, presentant deixalles per la 
superfície. 

Les peces més representatives, foren publicades junt a altres materials 
campaniformes del País Valencia, en la monografia que sobre el tema rea
litza J oan Bernabeu 5. 

Aquests materials s'hi conserven al C.E.C.: 
Sílex: 
- Punta de fletxa losfmgica. Retoc pla, bifacial i cobrent. 40 x 12 x 5. (21 : 1). 
- Punta de fletxa pedunculada amb les vares dentades. Retoc pla, bifacial i cobrent. 34 x 18 x 5. 

(21: 2). 
- Punta de fletxa amb peduncle i aletes incipients . Retoc pla, bifacial i cobrent. 25 x 16 x 3. (21: 3). 

5 J. BERNABEU: "El vaso campaniforme en el País Valenciano". Trabajos Varios del Servicio de 
Investigación Prehistórica de Valencia, n. o 80, Valencia, pp. 25 i 83. 
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- Punta de fletxa pedunculada amb les vores dentades . Retoc pla, bifacial i cobrent. 24 x 18 x 4. 
(21: 4). 

- Trapezi asimetric . Senyals d'ús en la vora major no retocada. 18 x 16 x 3. (21: 5) . 
- Ascla laminar amb retocs directes, simples en vora esquerra i alterns marginals en la dreta . 33 

x 16 x 6 . (21: 6). 
- Fulleta. Retoc invers, pla en vora esquerra i bif~cial en la dreta. 27 x 9 x 3. (21: 7) . 
- Fulla. Fragment proximal. 22 x 20 x 3. (21: 8). 
- Fulla . Fragment medial. Retocs marginals bilaterals. 8 x 13 x 2. (21: 9). 
- Nucli globulós amb plans de percussió múltiples. (21: 11) . 
- Nucli prismatic amb un sol pla de percussió. (21: 12). 
- 13 ascles. 
Cr,istal de roca: 
- Nucli poliedric de petit tamany. (21: 10). 
Pedra: 
- Ora de collar bitroncoconic d'esteatita. 9 x 6. (22: 1). 
- 2 grans de collar discoi'dals d ' esteatita. 8 x 8 i 7 x 3. (22: 2 i 3). 
- 2 grans de collar discoi'dals de pedra negra. 14 x 5 i 3 x l. (22: 4 i 5). 
Os: 
- Agulla feta sobre meitat longitudinal d'os d'au que conserva una epífisi polida . Llarg : 72 mm . 

(22 : 7). 
- Penjoll rectangular amb els vértex redondejats i secció planoconvexa. 34 x 27 x 9. (22 : 8). 
- Fragment medial de punxó/ agulla . Secció planoconcava . (22: 9) . 
Petxina: 
- Trivia europea perforada. (22: 6). 
Metall : 
- Punxó biapuntat de secció quadrada, amb un estrenyiment prop d'un extremo 45 x 2 x 2 . 0,80 

gr. (22: 10) . 
Cenlmica: 
- 3 frag . d'un vas campaniforme de decoració puntillada, dos amb restes de pasta roja que farcia 

les impressions . (23 : 6-8) . 
- 9 frag . d ' un vas campaniforme de decora ció incisa, d'estil Classic Tarda . (22 : 14 i 15). 
- Frag . de vas campaniforme d'estil marítim, variant liniar. (22: 13) . 
- Frag. de vas campaniforme de decoració incisa. (22: 12). 
- Frag. amb decoració incisa. Esteliformes. (22: 11). 
- Frag. amb incisions paral.leles. (23: 9) . 
- 15 fragments d ' un vas campaniforme d'estil marítim o (23 : 1-6). 
- 11 fragments de vora de cera mica llisa . (23: 12-15). 
- Fragments de base plana d ' un petit vas . Diametre: 5 ctms. (23: 10). 
- Fragment de cordó amb digitacions. (23: 11). 
- 109 fragments atípics de ceramica llisa . 
Restes humans: 
- 45 peces dentaries perteneixents a un mÍnim d'onze individus , 10 adults i 1 menor de deu anys. 

Destaca un segó n molar infantil, inferior dret, que presenta la cara radicular asserrada i polida 6, 

- 1 vertebra . 
Altres materials: 
- Abundants fragments de ceramica iberica . 
- Fragment atípic de ceramica Campaniana A . 
- Botó de bronze 

6 CLOQUELL, op. cit., nota 2, p. 421. 
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Fig. 21: Conill: 1-9 11-12: sílex. 10: cristal! de roca . (Tamany natural) 
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Fig. 24: Cava del POllo 

7.- COY A DEL POU (Fig. 24). 
38° 44' 52" N. i 3° 13' 47" E. 

139 

Al 

A' 

EIs materials que a continuació descrivim provenen de circumstancies 
analogues a les que permeteren recuperar els de la Cova del Conill, de l'en
trada de la qual dista tres metres. També s'hi troben dispositats al C.E.C.: 

Sílex: 

Les puntes de fletxa que no indiquem el retoc, el ténen pla, bifacial i cobrent. 
- Punta de fletxa de peduncle i aletes incipients amb les vores dentades. Retoc pla, invasor quasi 

total en cara superior i lateral en la interior. 37 x 20 x 4. (25: 1). 

- Punta de fletxa romboidal. 42 x 17 x 6. (25: 2) . 

- Punta de fletxa pedunculada amb les vores dentades. 37 x 17 x 5. (25: 3). 

- Punta de fletxa de peduncle i aletes, amb les vores dentades. 32 x 17 x 4. (25: 4). 

- Punta de fletxa de peduncle i aletes. 29 x 19 x 5. (25 : 5). 

- Punta de fletxa losangica. Retoc pla, bifacial lateral. 32 x 12 x 4. (25 : 6). 

- Punta de fletxa losangica . 53 x 16 x 4. (25 : 7) . 

- Punta de fletxa foliacia . Retoc pla, lateral contínu en cara superior i pla, lateral destre en la infe-
rior. Vores dentades . 30 x 15 x 4 . (25 : 8). 

- Punta de fletxa foliacia. Retoc pla, bifacial, lateral. 25 x 12 x 3. (25: 9). 

- Punta de fletxa losangica . Retoc pla, bifacial, cobrent en cara superior i lateral en la inferior. 
22 x 12 x 3. (25: lO). 
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- Punta de fletxa pedunculada. 29 x 14 x 5. (25: 11). 

- Punta de fletxa pedunculada. Vores dentades. 25 x 14 x 4. (25: 12). 

- Punta de fletxa pedunculada. Vores dentades. 41 x 15 x 4. (25: 13). 

- Punta de fletxa pedunculada. Vores dentades . 28 x 14 x 3. (25: 14). 

- Punta de fletxa romboidal. Vores dentades. 24 x 17 x 5. (25: 15) . 

- Punta de fletxa pedunculada. Vores dentades. Retoc pla, bifacial, cobrent en cara superior i late-
ral en la inferior. 25 x 17 x 2. (25: 16). 

- Punta de fletxa pedunculada. Vores dentades. 24 x 16 x 5. (25: 17). 

- Punta de fletxa pedunculada. 26 x 17 x 4. (26: 1) . 

- Punta de fletxa d'aletes i peduncle. 21 x 12 x 3. (26: 2). 

- Punta de fletxa d'aletes i peduncle. Retoc pla, bifacial lateral. 20 x 17 x 2. (26: 3) . 

- Punta de fletxa pedunculada, asimetrica . Retoc pla, bifacial lateral. 27 x 15 x 4. (26: 4). 

- Fulla. Fragment proximal. Retoc directe, marginal, bilateral. 58 x 22 x 5. (26: 5). 

Os: 

- Punxó. Fragment distal. Secció aplanada en el cos i circular en la punta. Realizant sobre diafisi 
d'os llarg. 54 x 12 x 3. (26: 6). 

- Punxó. Fragment distal. Secció cóncavo-convexa en el cos i circular en la punta. Realitzat sobre 
diafisi de Sus. 46 x 17 x 5. (26 : 7). 

- Agulla. Fragment medial. Secció Trapezoidal. 35 x 5 x 2. (26: 8) . 

- Punxó/espatula. Fragment medial. Secció aplanada. 41 x 9 x 4. (26: 9). 

- Punxó . Fragment distal. Secció cóncavo-convexa en el cos i circular en la punta. 17 x 10 x 3. (26: 10). 

- Agulla. Fragment medial. Secció aplanada. 31 x 7 x 2. (26: 11) . 

- Ora de collar tubular. 25 x 10. (26: 12). 

- Incisiu de Felis (Lynx) pardina, amb la zona bassal polida i perforada. (26: 13). 

Petxina: 

- Trivia europea perforada. (26: 14). 

Metall: 

- Punxó biapuntat de secció rectangular. Coure ? 25 x 3 x 2. 1,10 gr. (26: 15). 

Restes humans: 

- 7 peces dentaries perteneixents a un mÍnim de dos individus adults. 
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Fig. 26: Balconet: 1-4: sílex . 6-13: os. 14: petxina. 15: metall . (Tamany natural). 
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Fig. 27: Cava de la Paella. 

8.- COY A DE LA PAELLA (Fig. 27) 

38° 44' 53" N. i 3° 13' 50" E. 

1m 
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El material prové del garvellat de la poca terra revolta que hi havia, efec
tuat per membres del C.E.C. 

Sílex: 

- Asc1a retocada. 31 x 35 x 14. (28 : 1). 

- Asc1a retocada. 25 x 21 x 9. (28: 2). 

- Fulleta . Fragment proximal. Senyals d'ús en vora esquerra . 14 x 9 x 3. (28 : 3). 

- Asc1a apuntada amb retoc altern, simple, discontinu o 22 x 15 x 5. (28: 4). 

Pedra: 

- Gra de collar discoi"dal. Pedra blanca. 9 x 3 (28: 6). 

- 52 grans de collar disco·idals. Pedra negra . (28 : 7 i 8) . 

Os: 

- Manec ? Fragment de diafisi amb un extrem polit. 33 x 8 x 7 . (28 : 9) . 

- Fragment d' os llarg am b peti tes incisions paral.leles. 

Petxina: 

- Conus mediterraneus perforat. (28: 5). 
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Ceramica: 
- 6 fragments atípics de ceramica llisa ama . Superfície espatulada. 
Restes humans : 
- 6 peces dentarias perteneixents a dos individus adults i altre menor de deu anys. 
- Fragment de crani . 
Fauna: 
- Banya de Capra . 
- Astragal d ' ovicaprid . 
- Iberus alonensis . 
Altres materials: 
- 7 fragments de ceramica iberica . 
- 2 fragments de vid re. 
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Fig. 28 : Paella: 1-4: sílex . 5: petxina . 6-8: pedra . 9: os. (Tamany natural). 
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Fig. 29: Cova del Negre. 

9.- COY A DEL NEGRE 
38° 44' 55" N. i 3° 13' 51" E. 
Remoguda pels anys seixanta per uns "buscadors de tresors" de Cocen

taina entre els que hi havia un anomenat "el negre", del que ha prés nom 
el jaciment. Enterat l'enginyer Francisco Pavia d'eixa circumstancia, con
seguí recollir la major part del material que ací descrivim, actualmente en 
el seu poder. 

El reste de material fou trobat en diverses visites a la cova per membres 
del C.E.C. on actualment s'hi troba dipositat. Al final de la descripció s'in
dica entre parentesi aquest segón grup de materials. 

Sílex: 
Per a les puntes de fletxa que no porten indicat el tipus de retoc, aquest hi és pla, bifacial i cobrent: 

- P. fletxa d ' aletes i peduncle. Vores dentades. 57 x 25 x 6. (30: 1). 

- P. fletxa d'aletes i peduncle. Vores dentades. 62 x 23 x 5. (30: 2). 

- Id. 70 x 32 x 5. (30: 3). 

- Id. 73 x 24 x 5. (30: 4) . 

- Id. 48 x 27 x 5. (30: 5). (C.E.C.) . 

- P. fletxa foliacia . Vores dentades. 53 x 16 x 5. (30: 6). 

- P . fletxa losangica. 45 x 19 x 6 . (31: 1). 
- Id. Vores dentades. 45 x 16 x 6. (31: 2). 
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- P. fletxa romboi"dal. Retoc pla, bifacial, cobrent parcial. 41 x 22 x 6. (31: 3). 

- P. fletxa romboi"dal. 31 x 23 x 5. (30: 7). 

- P. fletxa d'aletes i peduncle. Vores dentades . 43 x 29 x 5. (31 : 4) . 

- Id. Id. 27 x 23 x 3. (30: 8). 

- Id. Id. 28 x 22 x 4. (30: 9). 

- P. fletxa d'aletes i peduncle. Vores superiors, concaves, dentades. 38 x 25 x 5. (31: 5). 

- P. fletxa d'aletes i peduncle. 39 x 22 x 4. (31: 6) . 

- Id. 41 x 24 x 5 . (31: 7). 

- Id. 35 x 23 x 5. (31: 8) . 

- Id. 30 x 19 x 5. (31 : lO). 

- P. fletxa d'aletes i peduncle. 42 x 17 x 5. (32: 2). 

- Id. Retoc pla, bifacial, cobrent en una cara i lateral en l'altra . 40 x 18 x 5. (32: 3) . 

- P. fletxa de peduncle i ale tes incipients . 32 x 19 x 6. (31: 11). 

- Id. Vores dentades. 35 x 23 x 5. (31: 9). 

- Id. id. 40 x 20 x 4. (32: 1). 

- P. fletxa. Fragment distal. Retoc pIa, bifacial, cobrent en una cara i lateral en l'altra. 30 x 15 
x 4. (31 : 12). 

- P. fletxa pedunculada. 28 x 16 x 4. (31: 13). 

- P. fletxa asimetrica. Retoc pla, invasor sinestre en cara superior. i simple, discontinu en la infe-
rior. 34 x 15 x 3. (32: 7). 

- P. fletxa pedunculada . Fragment proximal. 41 x 17 x 4. (32: 4). 

- P. fletxa de peduncle i aletes incipients. Vores dentades . Fragment proximal. 26 x 20 x 5. (32: 5). 

- P. fletxa d'aletes i peduncle. Fragment proximal. Retoc pla, bifacial i lateral. 20 x 21 x 4. (32: 6). 

- Truncadura concava sobre ascla. Retoc invers, simple en vora dreta i senyals d'ús en l'esquerra . 
28 x 17 x 7 . (32: 8). (e.E.C.) 

- Fulla amb mossa. Senyals d'ús en les dues vores. 127 x 20 x 7. (32: 9). 

- Fulla. Fragment medial. Retoc directe, contínu, pla en vora dreta i marginal en l'esquerra. 85 
x 22 x 8. (33: 1). 

- Fulla. 30 x 14 x 4 (33: 2) . (e.E.e.) 

- 2 ascles. 

Pedra: 

- Aixoleta. Pedra polida blanca ribetetjada en roig i marró. 29 x 20 x 8. (33: 3). 

- Aixoleta. Pedra polida blanca ribetetjada en gris. 25 x 14 x 9 . (33 : 5). 

- Botó piramidal amb perforació en "V" . Pedra polida blanca . 15 x 14 x 6 . (33: 4). 

- Gra de collar discoi·dal. Pedra blanca. 4 x 1,5. (33: 6). (e.E .e.) 
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Fig. 31: Negre: sílex. (Tamany natural) . 
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Fig. 32: Negre: sílex. (Tamany natural). 
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Os: 

- Canut polimentat amb dues incisions paral.leles en cada extremo Fragment longitudinal. Llarg: 
45 mm. Diametre aprox.: 19 mm. (33 : 7). 

- Fragment de les mateixes característiques. (33: 8). 

- Canut amb vuit incisions cond:ntriques. Fragment longitudinal. Llarg: 20 mm. Diametre aproxi-
mat: II mm. (33: 12). 

- Agulla/punxó. Fragment proximal. Secció biconvexa . 36 x 6 x 2. (33 : 9). 

- Id . Fragment medial. Secció plano-convexa . 42 x 6 x 2. (33: 10) . 

- Id. Fragment medial. Sección biconvexa. 10 x 7 x 2. (33: 14). (C .E.C.). 

- Os aplanat amb una vora polida. Fragment. 22 x 12 x 4. (33: 13). (C.E .C.). 

Metall: 

- Punxóbiapuntat. Secció quadrada . Coure ? 78 x 2 x 2. (33: 15). 

- Vareta. Fragment medial. Secció quadrada en el centre (4 x 4) i rectangular en els extrems (6 x 
3 i 6 x 2). Llarg . 49 mm. (33: ,11). 

Cenlmica (C.E.C.): 

- Fragment de vora de tendencia tancada perteneixent a un vas campaniforme d'estil marítimo De
coració puntillada a bandes paral.leles de tra<;:os oblíqus, alternant amb altres bandes reservades. 
Restes de pasta blanca farcint les impressions (34: 1) . 

- Fragment amb mamelló canic . (34: 5). 

- Base plana. Fragment. Diametre aproximat : 110 mm . (34: 6). 

- Fragment de vora, coll i cos d ' ús vas globular amb coll vertical. Diametre boca: 95 mm. (34: 4). 

- Fragment de vora amb elllavi lleugeramente exvassat, d'un col! vertical. Diametre boca: 99 mm. 
(34: 2). 

- Fragment de vora i cos d'un vas el.líptic horitzontal de vora reentrant. Diametre boca: 152 mm. 
(34: 3). 

- 20 fragments atípics de ceramica l!isa. 

Restes humans (C.E .C.): 

- 6 peces dentaries perteneixents a un mínim de dos individus adults. 

- 4 fragments de crani. 

- 4 fragments de mandíbula. 

- 2 fragments d'ossos l!args, cremats en part. 

Fauna (C.E.C.): 

- Una cinquantena de fragments entre els que hi ha ovicaprits. 

Altres materials: 

- 3 cresols de bec, decorats amb tra<;:os paral.lels de manganés. Cronologia musulmana. 
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Fig. 33: Negre: 1-2: sílex. 3-6: pedra polida. 7-10 i 13-15: os. 11-12 metall . (Tamany natural). 
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Fig. 34: Negre: cedtmica. (l: tamany natural. 2-6: segons escala). 
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11.- ELS AIXOV ARS: V ALORACIÓ CRONO-CULTURAL. 

El gros deIs elements trobats en les covetes de l' Alberri, ténen amplis 
paral.lels en els aixovars de la major part de les coves sepulcrals eneolíti
ques valencianes i murcianes. 

La indústria lítica en sílex esta representada en les coves contestanes, 
dominant dos tipus d'útils: les puntes de fletxa i els elements de fale;. En 
menor cuantitat hi ha ascles, retocades o no, truncadures, raspadors i nuclis. 

Les puntes de fletxa constitueixen un grup tipologic important, utilitzant
se majoritariament el retoc pla i bifacial. Les d'aletes i peduncle les tro
bem associades sempre a elements metal.lics, pero la falta d'estudis sobre 
l'evolució de les puntes de fletxa obliga a ser cautes a l'hora de considerar
les com les últimes en apareixer. Allo ben cert és que a finals de l'Eneolí
tic, la tecnica de la talla experimenta un auge, com s'observa en les grans 
puntes de fletxa d'aletes i peduncle i llargues fulles de la Cova del Negre. 

Entre les peces de sílex destinades a ser enmanegades en fale;s, hi ha fu
lles i fulletes, algunes retocades, altres amb senyals d'ús i una amb patina 
de sega, aquesta darrera com les que aparixen en les coves d'habitació neo
lítiques 7. L'existencia en tres de les coves, Raco Tancat, Llidoner i Bal
conet, de 'dents de fale;, pee;a tradicionalmente considerada com a típica 
de la Cultura del Bronze, planteja la possibilitat d'avane;ar la seua apari
bó que s'havia fixat en l'HCT 8. 
I 

Les dents de fale;, encara que no són freqüents en les coves d'enterra-
ment si que les trobem en jaciments proxims com en la Cova deIs Anells 
(Banyeres) 9 o en la Cueva Oriental de Salvatierra (Vi llena) 10. En contex
tes precampaniformes, tenim documentades dents de fale; en Ereta III, on 
hi ha un exemplar que, al no presentar patina de sega, s'inclo"ia entre les 
denticulacions 11. Altres poblats on tambe en trobem són Casa de Lara, 

7 J. JUAN-CABANILLES. "El utillaje neolítico en sílex del litoral mediternlneo peninsular". Papeles 
del Laboratorio de Arqueologia de Valencia-Saguntum, 18, Valencia, 1984, pp . 49-102 . 

8 BERNABEU, op. cit., nota 5, p. 98. 

9 J. APARICIO, J.V. MARTINEZ, E. VIVES i D. CAMPILLO: "Las raices de Bañeres (Alicante)". De
partamento de H. a Antigua. Facultad de Geografia e História. Universidad de Valencia. Série Ar
queológica, n.o 8, Valencia, 1981, p . 62. 

10 J .M. SOLER: "El Eneolítico en Vi/Iena (Alicante)" . Departamento de H. a Antigua . Facultad de 
Geografia e Historia. Universidad de Valencia. Série Arqueológica, n .o 7, Valencia, 1981, p. 115. 

JI E. PLA, B. MARTI i J . BARNABEU: "Ereta del Pedregal (Navarrés, Valencia). Campañas de exca
vación 1976-1979". Noticiario Arqueológico Hispano, 15, Madrid, 1983, pp. 41-58. 
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en moments neolítics i eneolítics de les indústries geometriques 12, en el 
poblat amb sitges de Campico de Lebor 13 o en Vega de los Morales, ha
bitat de l'Eneolític inicial 14. 

La procedencia deIs materials i l'existencia d'algun poblat de l'Edat del 
Bronze en indrets proxims als jaciments ací estudiats, no assegura la rela
ció de les dents de fale; als aixovars, pero la presencia d'aquests en mo
ments precampaniformes en els jaciments abans citats, fa que es puga plan
tejar l'aparició de les dents de fale; durant les primeres fases de l'Eneolític. 

En pedra polida, tenim en Racó Tancat, Balconet i Negre, aixoles de 
petit tamany que, lluny de considerar-les peces votives, hi ha que relacionar
les amb el treball de la fusta. L'aixoleta de Balconet, presenta senyals d'en
manegament i mosses en el tall que confirmen el seu caracter d'útil. 

De pedra són alguns elements destinats a l'ornat personal que trobem 
en la major part deIs aixovars: grans de collar discoidals, cilíndrics i bi
troncoconics fets sobre pedres calcaries blanques, grisenques i negres. En 
Balconet i Conill hi ha grans de collar de pedra verda blaneta, potser 
esteatita. 

De Negre procedeix un botó piramidal amb perforació en "V" realitzat 
en pedra polida blanca. L'associació d'aquest amb Campaniforme marí
tim, confirma l'adscripció deIs botons piramidals en "V" al Campanifor
me antic, en contextes del qual hi ha alguns exemplars al País Valencia 15. 

Per al petit nudi de cristal de roca de Conill, no hem trobat paral.lels 
en contextes semblants, pel que hi haura que comptar amb un element més 
en els aixovars deis enterraments de la fase lligada al Campaniforme an
tic. En canvi, elements de cristal de roca estan presents en eI Neolític an
tic. 16, trobant-Ios posteriorment en el nivell III d 'Ereta 17. 

12 J. FORTEA: "Los Complejos microlaminares y geométricos del Epipaleotítico Mediterráneo Espa
ñol". Memorias del Seminario de Prehistória y Arqueologia, n. o 4, Salamanca, 1983, p. 107 . 

13 E. DEL VAL: "El poblado del Bronce 1 Mediterráneo del Campico de Lébor, Totana (Murcia)". 
Cuadernos de História Primitiva. Año IlJ, n. o 1, Madrid, 1943. 

14 E. VALLESPI , A. CIUDAD, V. HURTADO, R . SERRANO i A. CABALLERO: "Materiales del Neolítico 
Final-Eneolítico de la Vega de los Morales Aldea de Rey, Ciudad Real". Museo de Ciudad Real. 
Estudios y Monografias, 15, Ciudad Real, 1985. 

15 BERNABEU, op . cit., nota 5, p. 101. 

16 B. MARTI i J. JUAN-CABANILLES: "El neolític valencia. Els primers agricultors i ramaders". Servei 
d'Investigació Prehistórica de Valencia, Valencia, 1987. 

17 D. FLETCHER, E . PLA i E. LLOBREGAT: "La Ereta del Pedregal (Navarrés, Valencia)". Excava
ciones Arqueológicas en España, 42, Madrid, 1964. 
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Pe<;a excepcional per la materia prima, podem considerar al penjoll de 
Llidoner realitzat sobre ambre. No són abundants els elements d'ornat que 
trobem realitzats sobre resina fossil en el País Valencia i Múrcia. SoIs hem 
trobat documentats un penjoll i un gra de collat en la Cova de la Pastora 
(Alcoi) 18 i un gra de collar en forma de tonell en Blanquizares de Lébor 
(Totana, Múrcia) 19. Per contra, aquesta materia exotica és freqüent en 
Millares, Portugal i Sud de Fran<;a durant l'Eneolític i el Campaniforme. 
Respecte a la procedencia no hi ha unanimitat, sent norderopeu per a Si
ret i Courtin, mentres que per a Arnal, que analitza una mostra del Sud 
de Fran<;a, sería meridional 20. 

L'os és la materia prima empleada per a variats elements d'ornat. EIs 
més elaborats hi són els penjolls acanalats de cos recte, amb el cap llis per
forat, deIs que comptem amb un-exemplar en Tancada i tres en Racó Tan
cat. Aquest tipus de penjoll és abundant en les coves d'enterrament múlti
ple de l'Eneolític Inicial i PIe en el País Valencia i Regió Murciana, 
concentrant-se les troballes al Sud de la província de Valencia i Nord de 
la d' Alacant 21. 

Associades als penjolls acanalats tenim en Racó Tancant agulles amb 
el cap movil, acanalat, i altres amb el cap fixe, cilíndrico El primer tipus 
s'hi troba també ampliament documentat en les coves funeraries de l'Eneo
lític PIe, present en moments del Campaniforme Antic, com s'observa ací 
en Negre, perdurant durant I'HCT 22. 

Més escasos peró, són els paral.lels de les agulles de cap cilíndric dife
renciat. En En Pardo hi ha de semblants pero decorades per dos acanala
dures horitzontals situad es als extrems. Amb el cap Bis les trobem ell'area 
del Tajo portugués durant VNSP I 23. 

18 1. BALLESTER: "Excavaciones en «Cova de la Pastora» (Alcoi) " . La labor del Servicio de Investi
gació Prehistórica de Valencia y su Museo en los años 1940 a 1948. Valencia, 1949, pp. 41-65. 

19 A . ARRIBAS: "El ajuar de las cuevas sepulcrales de los Blanquizares de Lébor (Murcia)" . Memó
rias de los Museos Arqueológicos Provinciales, XIII-XIV, Madrid, 1952, p.94. 

20 J . BERNABEU: "Los elementos de adorno en el Eneolítico valenciano" . Memoria de Licenciatura. 
Universitat de Valencia, Curs 1978-79, pp. 67-69 . 

21 BERNABEU, op . cit., nota 5, p. 99. 

22 BERNABEU, op . cit., nota 5, p. 101. 

23 G. i V. LEISNER: "Die Megalitgraber der Iberischen Halbinsel. Der Wertern." Madrider Forschun
gen Band 112, Berlin, 1959. 
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El reste de l'aixovar fet sobre os: punxons, espatules, grans de collar 
i penjolls realitzats sobre peces dentaries i manecs, ten en amplis paral.les 
en les coves d'enterrament i una dilatada cronologia. 

Entre els materials estudiats comptem amb un ampli conjunt malacolo
gic ornamentaL Trobem Trivia europea i Conus mediterraneus perforats; 
Glicymeris gaditanus perforats, penjolls sobre fragments ventral s o retalls 
del mateix, Dentalium Lúria lúrida, Venerupis decussata i Mitylus edulis, 
a més de penjolls de variada morfologia i un possible fragment de bra~alet 
en Balconet. 

Aquesta abundor i varietat d'elements d'ornat realitzats sobre petxines 
marines, evidencia una intensitat de contactes amb la costa, distant uns 
quoranta quilometres, entre els habitants de la Conca mitjana del Serpis 
i els de la zona litoral, espai físic de complicada orografia en el que es co
neixen nombroses estacions d'art rupestre 24, moltes de les quals pintades 
durant el In mil.lenari B. C. sincroniques amb els enterraments de l' Alberri. 

En quant a elements metal.lics, tenim quatre punxons biapuntats, en dos 
casos associats a Campaniforme antic, a l'igual que la pe~a de Negre, frag
mentada pels dos extrems i que podria tratar-se d'un cisell. EIs punxons 
biapuntats són freqüents en les coves d'enterrament del PIe eneolític, 
acceptant-se la seua presencia des de mitjans del In mil.lenari 25. 

Menció apart mereix el gra de collar bitroncoconic de coure procedent 
de la Cova de les Aranyes, per al que soIs hem trobat paral.lels en les cul
tures calcolítiques franceses de Languedoc 26 i Proven~a 27. S'uneix doncs 
aquest element a altre que, com els penjolls globulars de Cau Raboser 28, 

corroboren contactes deIs jaciments valencians de finals del In mil.lenari 
amb altres de l'arc nord del Mediterrani occidental. 

24 M. HERNANDEZ i CENTRE D'EsTUDlS CONTESTANS: "Arte esquematico en el Pais Valenciano. Re
cientes aportaciones". Zephyrus, XXXVI, pp. 63-75. 

25 J.V. LERMA: "Los orígenes de la matalúrgica en el País Valenciano" . Archivo de Prehistória Le
vantina, XVI, Valencia, 1981, pp. 129-140. 

26 H. BARGE: "Les parures du Neolithique ancÍen au debut de l'Age des Metaux en Languedoc". 
Laboratoire D' Antropologie et de Prehistoire des pays de la Mediterranee occidentale. CNRS, Pa
ris, 1982, p. 190. 

27 BERNABEU, op. cit., nota 20, p. 120. 

28 B. MARTI i J. GIL: "Perlas de aletas y glóbulos del Cau Raboser (Carcaixent, Valencia). Algunas 
consideraciones sobre el Eneolítico valenciano". Archivo de Prehistória Levantina, XV, Valencia, 
1978, pp . 47-68. 
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Una materia prima, obviament molt empleada, pero de difícil conser
vació, la fusta, també la tenim representada en els jaciments de l' Alberri. 
En Cova Tancada hi ha un gra de collar bitroncoconic de fusta, per al que 
els paral.lels més proxims els tenim en la Grieta de les Llometes, d'on pro
cedeix altre gra de collar en forma de tonellet 29 i altre, discoIdal de la Cova 
de la Pastora 30. 

En Racó Tancat tenim dos elements de fusta que, amb les reserves acon
sellades al procedir d'excavacions clandestines, poden considerar-se com 
a perteneixents a l'aixovar. Hi ha un classificat com agulla de cap decorat, 
per les semblances formals amb una d'os apareguda en la Cova deIs Me
lons del Barranc de la Valltorta 31. L'altre element de fusta, encara que 
el buit que presenta en la part central d'una cara té l'aspecte de ser natu
ral, podria tratar-se d'una pee;a destinada a fale;. Hi ha que recordar l'exis
tecia en Racó Tancat d'abundants elements de fale; (fulles i dents), dues 
de les quals presenten patina de sega: una fulla, que s'enmanegaria de for
ma oblíqüa, i una dent de fale;, que ho faria paral.lelament a l'eix del ma
nec, de la mateixa forma que en els fragments de fale; del poblat de l'Edat 
del Bronze de Menente 32. 

En Llidoner i Balconet, trobem sendes fusaIoles de ceramica, elements 
per al que no hem trobat paral.lels en el conjunt de les coves sepulcrals. 
Les fusaIoles, abundants durant l'Edat del Bronze, tenen antecedents en 
contextes del neolític final del Sud de Frane;a i Nord d'ltalia, on són abun
dants des de principis del 111 mil.lenari 33. En la Peninsula Iberica hi ha 
fusIoles esferoIdals de ceramica en la fase 111 de Castillejos associades a 
les primeres puntes de fletxa de sílex, datada en el Coure Antic en un mo
ment sincronic a Millares I 34. 

29 V. PASCUAL: "Hallazgos prehistóricos en Les Llometes (AJcoi)". Archivo'de Prehistória Levanti
na, X, Va!(:ncia, 1963, pp. 39-58 . 

30 BALLESTER, op. cit., nota 18, p . 59. 

31 F. GUSI: "Prehistória", en La Valltorta. Arte rupestre del Levante español, Barcelona, 1982, pp. 
66-81. 

32 J. JUAN-CABANILLES: "La hoz de la Edad del Bronce del «Mas de Menente» (AJcoi, Alacant). Apro
ximación a su tecnología y contexto cultural" . Lucentum, IV, Alacant, 1985, pp. 37-53 . 

33 Z . CASTRO: "Fusayolas ibéricas, antecedentes y empleo", Cypsela, IlI, Girona, 1980. 

34 A. ARRIBAS i F. MOLINA: "El poblado de «Los Castillejos» en las Peñas de los Gitanos (Monte
frio, Granada). Campaña de excavación de 1971. El corte n. o 1". Cuadernos de Prehistória de 
la Universidad de Granada. Série Monográfica, 3, Granada, 1979, p . 135. 
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En quant a la cenimica deIs aixovars, en tenim poca. La cedtmica llisa 
és Púnica que trobem en quatre jaciments: Aranyes, Racó Tancat, Tanca
da i Llidoner. Es tracta de vasos globulars i hemisferics, acompanyats en 
Llidoner per olles amb coll, escudelles, carenes i, com elements de suspen
sió, anses anulars, mamellons i llengüetes. 

Comentari apart merixen les ceramiques decorades que sí poden servir
nos per a una aproximació cronologica. Entre els materials de la Cova del 
Balconet dipositats al Museu d' Alcoi, trobem dos fragments decorats amb 
triangles incisos, l'un farcit de punts impresos i l'altre d'incisions paral.le
les, que foren classificades com a Campaniformes 35. 

Els motius de la decoració de Balconet tenen una ampla cronologia, 
trobant-los en poblats preca~paniformes valencians com en La Macolla 36 

o en la sitja de Font de MaÍques (Quatretondeta) segons comunicació ver
bal de loan Bernabeu. També apareixen en la segona fase de Papa Uvas 
(Huelva) amb una data radiocarbonica del 2890 BC. 37 o en las Pozas (Za
mora) amb tres dates que els situen entre el 2475 i el 2125 BC 38. La cera
mica campaniforme, també fa ús de motius semblants 39 que perduren fins 
a moments terminals del Bronze com s'ha constatat en la Mola d' Agres 40 

o en la sima alcoiana del Pinaret del Mas Nou 41, per citar només exem
pIes proxims. 

S'inclinem per una cronologia de la primera meitat del III mil.lenari per 
als fragments de ceamica decorada de Balconet en consonancia amb el reste 
de l' aixovar . 

La ceramica campaniforme la trobem en dues de les coves de l' Alberri. 
En Negre, un fragment de Campaniforme marítim de técnica puntillada, 

35 D . FLETCHER: "Campaniforme", en Gran Enciclopedia de la Región Valenciana, Tomo Il, Va
lencia, 1974, p. 306. 

36 SOLER, op . cit., nota 10, fig . 15 . 

37 J.C . MARTlN DE LA CRU Z: "Papa Uvas 1 (Aljaraque, Huelva). Campañas 1976 a 1979" . Excava-
ciones Arqueológicas en España, n. o 136, Madrid, 1985, fig . 51. 

38 G . OELIBES: "La Prehistória del Valle del Duero" . Valladolid, 1985, p. 38. 

39 BERNABEU, op. cit., nota 5, figs . 55 i 56 . 

40 CENTRE D'EsTUDIS CONTESTANS: "La Mola d ' Agres" .. Archivo de Prehistória Levantina, XV, 
Valencia, 1978, pp . 99-116 . 

41 J. TRELlS: "Un fragmento de cerámica del Bronce Tardío de la Sima del Pinaret del Mas Nou, 
A1coy (Alicante), Revista de Festes de Moros i Cristians, A1coi, 1983, pp . 90-91. 
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data l'enterrament en un moment final de l'Eneolític PIe, en les postrime
ries del III mil.lenari. L'estil marítim es concentra en el País Valencia en 
les comarques meridionals, fet que fa pensar en una procedencia a través 
de la Cultura de Los Millares, amb una cronologia, segons Harrison, en 
torn al 2200 BC 42. 

En Conill, tenim Campaniforme marítim de técnica puntillada i de va
rietat "linear", associat a Campaniforme inds, el que planteja la perdu
ració de la tecnica del puntillat en I'HCT que, donades les escases associa
cions conegudes al País Valencia, s 'ha considerat com a residual 43. 

Per al fragment de Conill amb decoració incisa dibuixant motius esteli
formes, ho hem trobat paral.lels en el repertori campaniforme. El motiu 
decorati-u recorda al d'alguns vasos de sepulcres de Los Millares 44, i tam
bé a altres de poblats del Bronze .Valencia: Muntaya Assolada 45 i Casti
llejos de los Moros 46. 

També en Conill hi ha un fragment sense decoració perteneixent a una 
petita base plana de 5 centímetres de diametre, que morfologicamente re
corda a les dels "copos" portuguesos, tipus ceramic que apareix en els mo
ments inicials de VNSP 1, derivant en VNSP II a peces de pitjor factura 
i rarament decordes 47. La petita base plana de Conill podria classificar
se com una variant deIs gobelets que apareixen en alguns jaciments valen
cians de I'HCT., tipus IX de Bernabeu 48. 

Els restes humans 
Pels restes humans que ens han arrivat, peces dentaries, fragments co

rresponents al crani i a ossos llargs, pensem que es tracta d'enterraments 
secundaris. Aquest ritus n'es freqüent en els enterraments del III mil., 

42 BERNABEU, op. cit., nota 5, p . 86. 

43 BERNABEU, op. cit., nota 5, p . 91. 

44 M. ALMAGRO i A. ARRIBAS: "El poblado y la necrópolis megalíticos de Los Millares (Santa Fe 
de Mondújar, Almeria)". Biblioteca Prehistórica Hispana, IlI, Madrid, 1963, p. 319. 

45 B. MARTI : "La Muntanya Assolada (Alzira, Valencia). Poblado de la Cultura del Bronce Valen
ciano". Actas del XVI Congreso Nacional de Arqueología (Murcia-Cartagena 1982), Zaragoza, 
1983, pp. 259-268. 

46 D . FLETCHER i J. ALCACER: "El Castillarejo de los Moros (Andilla, Valencia)". Archivo de Pre
história Levantina, VII, Valencia, 1958, lamo X. 

47 A. Do PA<;:O: "Castro de Vilanova de S. Pedro . Nota sobre un tipo de ceramica del estrato Vila
nova 1". Ampúrias, XXI, Barcelona, 1959, pp. 252-260. 

48 BERNABEU, op. cit., nota 5, p. 96. 
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havent-se constatat també durant el Neolític Antic en la Cova de la Sarsa 
(Bocairent), on hi ha un enterrament secundari doble en una grieta 49. 

L'estudi que Blai Cloquell esta realitzant amb les peces dentaries, do
nen un total de 57 individus enterrats, deIs quals 48 en són adults i 9 me
nors de deu anys. 

En tres coves almenys, s'hi tracta d'enterraments múltiples: Racó Tan
cant, Conill i Paella, amb 34, 11 i 3 individus constatats. El reste de coves 
tenen restes d'un o dos individus, potser pel poc interés que els restes ossis 
oferiren als excavadors. 

Resulten d' especial interés dues peces dentaries mutilades intencionada
mente: un segon premolar infantil de Conill, que presenta amputació de 
les arrels a nivell del coll, i un primer premolar de Racó Tancat amb un 
orifici circular de vora canica i polida en el canal radicular. 

Es coneixen en la Península Iberica altres tres jaciments amb mutila
cions dentaries: Cabrerizos (Segovia), Cueva del Barranco de la Higuera 
(Múrcia) i Ullastret (Girona), associades a materials de cronologia neolíti
ca, eneolítica i iberica respectivament. En aquests casos pera les mutila
cions que predominen són l'eliminació d'una part dental i la tendencia a 
aguditzar la corona 50. 

Altre fet que s'observa en Racó Tancat i Negre és la cremació de restes 
humans. En la primera, dos fragments de mandíbula i tres peces dentaries 
d'un total de 142, presenten senyals de foco En Negre són dos fragments 
d' ossos llargs cremats en part. 

Al País Valencia hi ha alguns exemples de restes humans afectats pel 
foc: Llometes 51, Bolumini 52, Barsella 53, Recambra 54 i en les comarques 

49 v . CASANOVA: "El enterramiento doble de la Cava de la Sarsa (Bocairent, Valencia). Archivo de 
Prehistoria Levantina, XV, Valencia, 1978. 

50 D. CAMPILLO: "Mutilations dentaires de la préhistoire de la Péninsule Ibérique" . L 'AntmpoJo
gje, tome 83, n.o 3, Paris, pp. 374-394. 

51 R. VICEDO: "Hjstória de Alcoy y su regjón". Alcoi, 1920-22, p. 73. 

52 V . PASCUAL : "Un nuevo ídolo aculado de la Cueva Bolumini (Alfafara, Alicante)". Archivo de 
Prehjstória Levantjna, 1, Valencia. 1957. pp . 7-12. 

53 J . BELDA: "Excavaciones en el "Monte de la Barsella ", término de Torremanzanas (Alicante)". 
Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades, 112, Madrid, 1931, p. 21. 

54 J. APARI CIO, V. GURREA i S . CUMENT: "Carta arqueológjca de La 5a[or". Instituto de estudios 
comarcales "Alfonso el Viejo", Gandia, 1983, p. 243. 
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més meridinals la Cova de Roca i Penya Roja 55. Aquest ritu també s'ob
serva en les coves naturals i necrópolis megalítiques de la Regió murcia
na 56 i n'és un deIs denominadors comuns al fenómen megal.lític 57. 

Hem de considerar dones la cremació parcial deIs restes humans com 
una practica ritual freqüent en els enterraments del III mil.lenari, i expo
nent, junt a altres manipulacions post-mortem de caracter cúltic, de la com
plexa espiritualitat d'eixa epoca. 

Una vegada analitzats els materials de les covetes de l' Alberri, interessa 
veure algun deIs problemes que platengen aquest tipus de jaciments. 

L'estat actual de la investigació i el nostre registre arqueológic, no per
met realitzar una gradació cronológica ajustada per la repetició del mateix. 

Racó Tancat, Tancada i Llidoner, amb penjolls acanalats les dues pri
meres i sense elements metal.lics ni puntes de fletxa d'aletes i peduncle, 
·deuen corespondre a un primer horitzó cronológic, dins de la primera meitat 
del III mil.lenari, mentre que les altres poden situar-se en la segona meitat 
al estar-hi present el metall. Tancarien la seqüencia Negre i Conill, que 
presenten campaniforme marítim, entorn al canvi del mil.lenari. 

Cap la possibilitat de que els aixovars no siguen sincrónics i de que mol
tes covetes s'hagen utilizat com a necrópolis durant una dilatada etapa de 
temps, amb la conseqüent barreja deIs materials ja en epoca prehistórica. 
Evidentment, donat el petit tamany de les coves i el gran número d'inhu
mats en alguna d'elles, un nou enterrament suposaria la necessitat de 
procurar-li lloc, donant-se per tant una redistribució deIs restes humans 
1 alxovars. 

Des d'aleshores, com alguns materials allí trobats atestigüen, hi han es
tat freqüentades en epoca iberica i, ocasionalment en moments del Baix 

55 R . SORIANO: "Notas sobre el Eneolítico y los orígenes del poblamiento de la Edad del Bronce en 
la Vega Baja' del Segura". El Eneolítico en el País Valenciano, AIcoi, 1986, p. 40. 

56 ] .F. IDANEZ: "Incineración parcial en los enterramientos colectivos enea líticos del Sudeste espa
ñol (Comunicación)". Actas de la Mesa Redonda sobre Megalitismo Peninsular, Madrid, 1986, 
pp. 165-167. 

57 M . R . LUCAS: "El fenómeno megalítico : Estado actual de la investigación". Actas de la Mesa Re
donda sobre Megalitismo Peninsular, Madrid, 1986, pp. 11-20. 
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Imperi, en relació amb els diferents assentaments que d'eixes cronologies 
trobem en la Serra de l' Alberri 58. 

Per altra banda, els materials arqueologics que ens han arrivat, objecte 
d'aquest article, són producte de la búsqueda d'hipotetics tresors o d'ob
jectes antics, no procedint en cap cas d'excavacions metodiques, rnotiu pel 
qual es vem privats d'una preciada informació referent al tipus de ritu em
pleat, individualització deIs aixovars, existencia o no de diferents nivells 
d'enterrament, etc. 

Les característiques deIs jaciments i del conjunt material ací estudiats, 
perteneixen a l'etapa que hom ha convigut en cridar Eneolític, periode poc 
articulat respecte a les seues fases evolutives, al haver-hi desconeixement 
deIs enterraments del Neolític final i de jaciments d'habitat publicats en 
extensió que ofereixquen seqüencies comparatives 59. 

L'adopció del ritu d'enterrament múltiple en la Península Iberica sem
bla fer-se en el Neolític final, a jutjar pel que succedeix en les fases inicials 
de la Cultura d' Almeria, on coexisteixen les inhumacions individuals, do
bles i múltiples 60. 

AIs Pirineus Orientals, la Ca une de Bélesta, diposit primari amb restes 
de vint individus i abundant ceramica del tipus Montboló, dona una data 
radiocarbonica del 5640 .± 120 BP 61. 

També hi ha indicis en coves valencianes que apuntarien cap a una ma
jor antigüetat d'aquest ritu, al haver-hi material s clarament neolítics en 
contextes relacionables amb les coves sepulcrals col.lectives 62. 

58 J . LL. PASCUAL : "Notes sobre el poblament iberic a Cocentaina", Revista de Festes de Moros i 
Cristians, Cocentaina, 1983. 
J. TORRo i P. FERRER: "Asentamientos altomedievales en el Pic Negre (Cocentaina, Alicante). 
Aportación al estudio del tránsito a la época islámica en el ámbito montañoso de las comarcas 
meridionales del País Valenciano" . Coloquio sobre Arqueología Medieval, Huesca . 1985. 

59 La publicació en extensió de l'Ereta , sería imprescindible per al coneixement d'aquesta etapa. 

60 P. ACOSTA i R. CRU Z-AUÑON: "Los enterramientos de las fases iniciales en la Cultura de Alme
ria". Habis, 12, Huelva, 1981, pp. 275-360 

61 F. TREINEN-C LAUSTRE, J. ZAMIT i X . BLAI ZE: "La sepultura colectiva más antigua del Sur de Fran
cia" , Mundo Científico, n .o 51, pp . 1042-1044 . 

62 J. BERNABEu: "El Eneolítico valenciano: "Horizonte cultural o cronológico", El Eneolítico en 
el País Valenciano, Alcoi, 1986 pp . 9-14 . 
Sería de gran ajuda la publicació de la Cova de la Solana d' Almuichic (Oliva), en la que en una 
nota publicada pels seus excavadors (APARICIO i altres, op. cit., nota 54, p . 220), parlen de més 
de 40 individus enterrats amb un aixovar de puntes de fletxa, geometrics, fu!les i ceramica !lisa 
.i decorada, entre la que s'observa -en les fotografies- ceramiques incises, impreses i esgrafiades 
pro pies de finals del IV mil.lenari. 
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El conjunt de les coves sepulcrals de caracter múltiple no és sincronic, 
arrancat del Neolític final i omplint tot el III mil.lenari. En alguns mo
ments d'eixe marc cronologic hi ha també enterraments en poblat. Al País 
Valencia, apart deIs enterraments campaniformes en sitja de Filomena i 
l' Atarcó, estaria atestiguat pel fragment de crani del nivell III d'Ereta, en 
el que també apareixeren ídols ocultats com els deis aixovars d'alguns en
terraments en cova 63, i pel fragment de parietal huma del fossat de Mar
ges Alts (Muro) 64. 

La coexistencia en alguns moments del periode d'enterraments en cova 
i en l'interior deIs poblats, incideix en la problematica del mateix. En l'ac
tUálitat, estem encara lluny de poder donar una explicació satisfactoria a 
aquest fenomen, a l'igual que passa amb altre tan rellevant com és l'ab
sencia ací de monuments megal.lítics. 

111.- EL LLOCS D'HABITACIÓ: 

Excepte en contades ocasions, la direcció de la investigació sobre les so
cietats neolítiques i eneolítiques valencianes, s'ha centrat en l'estudi deIs 
jaciments en cova, donada la major facilitat en la localització d'aquestes 
i la riquesa deIs seu s materials. AixÍ, en l'actualitat comptem amb abun
dant documentació respecte a l'habitat en cova del primer Neolític, i co
neixem mols aixovars d'enterrament tradicionalment considerats eneolítics. 

Pel contrari, el nivell de coneixement sobre els habitats a l'aire lliure és 
prou menor, al trobar-se els jaciments en terres planes, amb les conseqüents 
dificultats de localització i estar afectats pels treballs agrícoles des d'epoca 
prehistorica, destruits per l' explotació de graveres i grans remociones, o 
soterrats per posteriors sedimentacions naturals. 

El marc geografic on es troben els enterraments de l' Alberri, reuneix 
una serie de condicions que permeten avan<;ar en el coneixement deIs as
sentaments humans durant la Prehistoria recento Les comarques del Com
tat i de l' Alcoia han estat sotmeses a una intensa tasca de prospecció i d'in
vestigació que ens permet comptar ara amb un bon conjunt de materials 

63 D . FLETCHER: "La Ereta del Pedregal (Navarrs, Valencia)". Archivo de Prehistória Levantina, 
IX, Valencia, 1961, p. 12. 

64 J . LL. PASCUAL: "La Vall Alta i Miijana del riu d'AJcoi del Neolític a l'Edad del Bronze. La qües
tió deJs poblats amb sitges i fossats; Memoria de Licenciatura, Universitat de Valencia, Curs 1985-86, 
p. 131. 
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i, el que és més important, amb una fiable seriació deIs primers moments 
neolítics en base a les excavacions de la Cova de l'Or (Beniarrés) 65. 

Amb el registre arqueologic a l'abast, s'observa per part deIs grups neo
lítics de l'horitzó cardial una preferencia per l'habitat en cova o en abric. 
L'habitat en poblat pero, encara que en esdls número de jaciments, és un 
fet documentat en Lara i Arenal 66 , i dins l'area que estudiem, en el pole
mic Mas d'ls 67. 

El registre evidencia que des de mitjans del IV mil.lenari, les coves són 
abandonades com a lloc d'habitat. L'Or, intensamente ocupada en els mil.le
naris V i IV, presenta una ocupació marginal en els últims moments en 
que s'habita, sent escassos els materials deIs nivells superiors que arriven 
a finals de IV o principi del 111 mil.lenari. 

Aquest comportament deIs grups neolítics sembla repetir-se en tota la 
Península Iberica. En efecte, arrancant de la segona meitat del IV i durant 
el 111 mil.lenari assistim a la generalització de l'habitat en pla, en un horit
zó material amb ceramica majoritariament no decorada, sense elements 
constructius que indiquen preocupació defensiva i en indrets situats prop 
deIs cursos d'aigua. 

Només algunes coves segueixen ocupades amb certa intensitat, explicant
se per qüestions economiques, con s'ha apuntat recentement per a la Cova 
de les Cendres (Teulada) en base a l'aprofitament deIs recursos marins 68. 

65 La Cava de l'Or és punt de referencia obligat per a la comprensió del fenomen neolític al haber-hi 
publicades dues monografies i recents estudis sobre determinats aspectes de la cultura material: 
B. MARTI : "Cava de l'Or (Beniarrés, Alicante). Vol. l., Trabajos Varios del Servicio de Investi-

. gación Prehistórica, n . o 51, Valencia, 1977. 
B. MARTI, V. PASCUAL, D . GALLARD, P. LOPEz, M . PEREZ, J. ACUNA i F. ROBLEs: "Cava de l'Or 
(Beniarrés, Alicante). Vol. Il, Trabajos Varios del Servicio de Investigación Prehistórica, n . o 65, 
Valencia, 1980. 
JUAN CABANILLES, op. cit., nota 7. 
E . VENTO: "Ensayo de clasificación sistemática de la indústria ósea neolítica. La Cova de 1'0r. 
Excavaciones Antiguas." Papeles del Laboratorio de Arqueología de Valencia-Saguntum, 19, Va
lencia, 1984, pp . 31-84. 
J . BERNABEU: "La evolución del Neolítico en la zona Oriental de la Península Ibérica. l . La Tra
dición Cultural de las Cerámicas Impresas, Tesis doctoral, Valencia, 1986, inedita. 

66 J .M. SOLER: "Villena: Prehistória-Históría-Monumentos". Diputación Provincial de Alicante, Ala
canto 1976. 

67 B. TARACENA: "Informe acerca de la autenticidad de los objetos hallados en el Bancal de la Co
rona de Mas de Is, término de Penaguila (Alicante)" ,Actas del VI Congreso Arqueológico del Sudeste 

68 BERNABEU, op. cit., nota 62, p. 10. 
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La major part de les coves pero, seran destinades a partir del Neolític 
final per a 1I0cs d'enterrament. 

Hi ha alguns exemples de coves d'enterrament de similars característi
ques a les de l' Alberri que s'han relacionat en jaciments d'habitat situats 
en terres planes. El cas més documentat és el de les Coves de Blanquizares 
de Lébor 69 amb el poblat de sitges de Campico de Lébor, que dona ma
terials paral.lelitzables als deIs enterraments 70. 

També s'ha apuntat la possible relació entre les Coves de la BarselIa (Torre 
de les Ma~anes) amb les nombroses sitges i poblats situats en les terres pla
nes 71, així com que la Cueva de las Lechuzas (Villena) fora ellIoc utilizat 
per a l'enterrament deIs habitants de Lara 72 o, més proxim als nostres ja
ciments, s'ha senyalat la possibilitat de que els enterrats en Les Llometes 
(Alcoi) visqueren en I'Horta Major 73, zona on també s'ha constatat l'exis
t{~ncia de varies sitges en una area prou extensa. 

Ací en la ValI del Serpis tenim l'oportunitat de profunditzar en eixa re
lació enterraments-poblats, al haver-hi documentats abundants 1I0cs d'ha
bitat, producte de les prospeccions del Centre d'Estudis Contestans i de 
les que, sota la direcció de J. Bernabeu, estem realitzant en l'actualitat. 

El jaciment que més elements de comparació aporta és el de Les Jova
des, situat a poc més d'un quilomtre al NE. de la Serra de l' Alberri, en 
el que s'han localitzat 124 sitges i recolIit abundant material que permet 
datar-lo en la primera meitat del III mil.lenari 74. 

No falten en la indústria en sílex i pedra polida de Jovades cap deIs ele
ments que apareixen en els aixovars de l' Alberri. També els ídols plans 
de J ovades ténen els paral.lels més proxims en algunes coves sepulcrals de 
la Conca del Serpis: Pastora 75, En Pardo 76 i Moro 77. 

69 j . CUADRADO: "El yacimiento eneolítico de" " Los Blanquizares de Lébor" en la provincia de Múr-
cia" . Archivo Español de Arte y Arqueología, VI, Madrid, 1930, pp . 51-56 .. 

70 DEL V AL, op . cit., nota 13 . 

71 BELDA, op, cit., nota 53, p. 60. 

72 M. TARRADELL: "El País Valenciano del Neolítico a la iberización. Ensayo de síntesis" . Labora
torio de Arqueología, Universidad de Valencia, Valt'::ncia, 1962, p . 104. 

73 PASCUAL, op. cit., nota 29, p. 58. 

74 J .LL. PASCUAL: "Les Jovades (Cocentaruna) . Notes per a l'estudi del poblament eneolític a la con
ca del riu d'AJcoi", El Eneolítico en el País Valenciano, AJcoi, 1986, pp. 73-87. 
Idem, op. cit., nota 64, pp . 96-121. 

75 li3ALLESTER, op . cit., nota 18, lám. IV A. 

76 Materials exposats en el Museu Arqueologíc Municipal d' AJcoi. 

77 M.O. ASQUERINO : "Cava del Moro (Agres, Alicante), Varia, 1, Valencia, pp . 123-146. 
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Altres poblats en eIs que trobem eIements suntuaris d'os similars als d'al
guns enterraments precampaniformes en cova són l'Ereta, on s'han tro
bat ídols oculats d'os78 i l'Alcúdia d'Elx amb un penjoll acanalat d'os79. 

Així mateix, en época campaniforme trobem llocs d'habitat situats en 
terres planes com es constata en Les Trilles (Cocentaina), jaciment situat 
a la marge dreta del riu Penaguila, subsidiari del Serpis. En un marge 
d'aquesta partida s'observa, a poc més d'un metre de la superfície, un ni
vell arqueologic del que procedeix un fragment de campaniforme inds d'estil 
classic tarda, peI que els paral.lels més proxims es troben a l' Alberri en 
la Cova del Conill. 

Com en habitats de cronologia anterior, s'han localitzat en Les Trilles 
dues sitges, tipus d'estructura també present en els assentaments campani
formes d' Atarcó i Filomena. 

Aquesta pervivencia del mateix model d'assentament des del Neolític fi
nal a I'HCT, junt a l'aparent repetició del registre, indica l'existencia ad 
d'unes comunitats neolítiques de forta tradició cultural. Les innovacions 
introduides durant aquest periode, no afentaran sustancialment a l'estruc
tura sobre la que actuen, limitant-se a la difusió d'una serie d'artefactes, 
quasi tots cultuals o suntuaris, mentre que el gros de la cultura material 
aten encara a tradicions neolítiques 80. 

Un deIs trets que més crida l'atenció en aquesta zona és la densitat de 
jaciments atribuibles a eixa etapa. A mode d'exemple, en un fragment de 
tres quilometi'es de la marge esquerra del riu d' Alcoi, entre Cocentaina 
i Muro, tenim documentats almenys sis assentaments, quatre deis quals 
amb sitges, que assoleixen gran s dimensions, arrivant-hi fins a les 15 Ha. 

Donades les dificultats de localització deIs jaciments, els poblats per 
trobar-se en zones molt alterad es per l'acció humana i les coves, general
ment de petita entrada, encara que la zona ha estat fortament prospecta
da, hem de pensar que el número d'existents hi sería notablement superior 
al documentat fins ara. 

Aquesta densitat de jaciments, també constatada en altres zones com 
la Vall d' Albaida, i el gran tamany que assoleixen els assentaments, indi
quen un marcat augment demografic, conseqüencia, logica del nou siste
ma economic iniciat en el cinque mil.lenari. 

78 FLETC H ER , op. cit. , nota 63, p . 12. 

79 BERNABEU, op. cit. , nota 5, p. 26. 

80 B ERNABE U, op. cit., nota 5, p. 108. 
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Efectivament, la importancia de l'agricultura es dedueix deIs nombro
sos molins que trobem als poblats, per la diversificació i abundancia deIs 
elements per a fal9, destrals i aixoles que aparixen en els habitats i for
mant part deIs aixovars funeraris, i, potser, en la proliferació de sitges, 
cas de que foren utilitzades com a diposits de cereals. 

Altre fet que apuntaria cap a un augment demografic seria la major pro
porció que respecte al Neolític Antic s'observa en l'Ereta d'especies sal
vatges 81. L'augment de la cacera es pot llegir com un important comple
ment en la dieta alimentaria d'una població en continu creixement que ca
da vegada demana més aliments. 

Per altra banda, qualsevol tipus d'agricultura requereix el magatzenat
ge de bens col.letius i, les tensions que inevitablement surgirien respecte 
l'accés a eixos bens, comportaría el desenvolupament de ritus comunal s 
per a dominar els possibles conflictes. Aquest ritus tindrien, en opinió de 
Gilman i Thornes, la seua expressió arqueológica en els enterraments col.lec
tius i en la complexitat deIs aixovars 82. 

En conclusió, les coves sepulcrals de l' Alberri són l'exponent funerari 
de les comunitats agrícoles que des del Neolític final i durant tot el 111 mil.le
nari d'abans de la nostra Era poblaven les terres planes proximes a Cocen
taina. 

Momés quan tingam jaciments ben excavats que permiteixquen la com
paració de nivells i materials sobre bases documentals més solides, s'avan-
9ara en quant a la resolució deIs nombrosos interrogants que aquesta eta
pa planteja. 

81 B. MARTl: "El naixement de l'agricultura en el País Valencia. Del Neolític a l'Edat del Bronze". 
Universitat de Valencia. Secretariat de Publicacions. Serie Universitaria, n. o 1, Valencia, 1983, p. 82. 

82 A . GILMAN i J.B . THORNES: "El uso del suelo en la prehistória del Sudeste de España" . Funda
ción Juan March, Serie Universitária, n.O 227, Madrid, 1985, p. 25. 


